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` 
Số:  1069  3 tháng 1 năm 2016 

 

 

 Mục Bé Tám từ 15/04/2006 ñến 21/04/2006 
 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh 
và giải toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát 
triển của tâm linh. 
Kính bái, 
Bé Tám 
 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thi ền ñường: 
 
1) Không lường là sao? 
2) Tại sao không biết trước? 
3) Tại sao khó minh? 
4) Rõ tiến trình là sao? 
5) Duyên tình là sao? 
6) Tình Trời chiếu bằng cách nào? 
7) Ðấng toàn năng dùng những gì ban chiếu? 
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Tham Daâm 

Ñoå nôï tham daâm gieo nghieäp chöôùng 
Caøn khoân phaân giaûi lyù voâ thöôøng 

Töø bi taän ñoä ñöôøng chung tieán 
Deïp boû tham daâm töï xeùt töôøng 

 

Vĩ Kiên 
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1) Montréal, 15-04-2006  4 : 10 AM 
Hỏi :  Không lường là sao? 
 
Ðáp :  Thưa không lường là không biết trước ñược 
  Kệ : 
 Phân minh ñời ñạo rõ tâm mình 
 Giải tiến thông qua ñường chơn giác 
 Qui hội tình người sống an vui 
 Ðời ñạo trong lành tâm tự giác 
 

2) Montréal, 16-04-2006  4 : 15 AM 
Hỏi :  Tại sao không biết trước? 
 
Ðáp:  Thưa tại vì phỏng ñoán chưa ñược 
  Kệ: 
 Ðời ñạo không minh khó tiến thân 
 Duyên lành Trời ban không giờ dứt 
 Thực hành chánh pháp tự mình minh 
 Phỏng ñoán chưa thông trí khó minh 
 

3) Montréal, 17-04-2006  4: 25 AM 
Hỏi:  Tại sao khó minh? 
 
Ðáp:  Thưa chưa khai triển trí óc 
  Kệ: 
 Chưa khai trí óc hành không tiến 
 Học hỏi mê lầm khó sống yên 
 Duyên ñạo tình ñời thông ñạt pháp 
 Chuyên tu hành chơn pháp rõ tiến trình 
 

4) Montréal, 18-04-2006  4: 30 AM 
Hỏi:  Rõ tiến trình là sao? 
 
Ðáp :  Thưa rõ tiến trình là biết ñường ñi 
  Kệ : 
 Khai minh trí tuệ rõ chính mình 
 Thực hành chánh pháp rõ hành trình 
 Thức giác chuyên tu hành chơn pháp 
 Quán thông Trời ñất rõ duyên tình 
 

5) Montréal, 19-04-2006  4 : 35 AM 
Hỏi :  Duyên tình là sao? 
 
Ðáp :  Thưa duyên tình do Trời Ðất ñộ 
  Kệ : 
 Tình Trời mở rộng chiếu nơi nơi 
 Pháp giới môn huân chuyển thân hình 
 Khai tâm mở trí tự mình minh 
 Quí mến tình Trời xây dựng tiến 
 

6) Montréal, 20-04-2006  4 : 50 AM 
Hỏi :  Tình Trời chiếu bằng cách nào? 
 
Ðáp:  Thưa tình Trời chiếu bằng thanh quang 
  Kệ: 
 Toàn năng ban chiếu khắp nơi nơi 
 Phát triển do tâm giữ chơn lời 
 Qui không thanh tịnh Trời ban phước 
 Thành tâm tu luyện hướng về Trời 
 

7) Montréal, 21-04-2006  5: 05 AM 
Hỏi:  Ðấng toàn năng dùng những gì ban chiếu? 
 
Ðáp: Thưa ñấng toàn năng dùng thanh quang ban chiếu 
  Kệ: 
 Chuyển biến vô cùng chiếu khắp nơi 
 Thanh quang sống ñộng hành quang chiếu 
 Các cõi cùng nhận hành chơn pháp 
 Thức giác chính mình pháp pháp quang 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 

MƯỜI THƯƠNG 

MỘT THƯƠNG: 
Thương con tại thế lúc ban ñầu 
Bỡ ngỡ trường ñời lún lún sâu 

Cựa quậy không thành nay phải thuận 
Tu cho hiểu ðạo rõ chiều sâu. 

 
HAI THƯƠNG: 

Thương con hồn vía chưa quy tụ 
Ngộ cảnh trần gian tạo lý mù 

Thức giác thực hành tâm ngộ Pháp 
Tu hành tự luyện lý trùng tu. 

 
BA THƯƠNG: 

Thương con khổ cảnh ñang dồn dập 
Học hết bài này, kia lại ñến 

Chực sẵn chờ con tiến tiến lên 
Cực hình khai trí, diệu thâm bền. 

 
BỐN THƯƠNG: 

Thương con ñang cực vì thân xác 
Giải tỏa nỗi phiền trí lãng quên 

Chẳng hận chẳng thù người phá hoại 
Từ bi cứu ñộ hợp lòng Trên. 

 
NĂM THƯƠNG: 

Thương con quý mến ơn Trời Phật 
Mở trí khai tâm tự tiến lần 

Phước Huệ hai ñường ñang lập hạnh 
Trần gian nghiệp lực xét bàn phân. 

 

SÁU THƯƠNG: 
Thương con tự minh diệt sanh tiến 
Chẳng có lầm than chẳng có phiền 

Khai triển từ từ chơn ñạo pháp 
Minh tâm kiến tánh học triền miên. 

 
BẢY THƯƠNG: 

Thương con quy hàng Hồn Chơn Lý 
Biết cõi Cha Lành vĩnh bất ly 

Triển hạn ñời ñời Thanh Phước Huệ 
Công bằng Thượng ðế chuyển phân thì. 

 
TÁM THƯƠNG: 

Thương con tạm sống tạm ghi hành 
ðạo pháp quy nguyên một giới thanh 
ðời ñạo song hành tâm thức giác 
Quy về Nguồn Cội trí lành thanh. 

 
CHÍN THƯƠNG: 

Thương con trăm ñắng ngàn cay luyện 
Luyện Pháp Chơn Hành lý trí xuyên 
Minh ñạo giải ñời tâm miễn chấp 
Thăng hoa tự tiến ñạt duyên tiền. 

 
MƯỜI THƯƠNG: 

Thương con khổ hạnh từ ñây chuyển 
Giác trí giác tâm thực triển xuyên 
Một cõi quy về không ñộng loạn 

Lấy Không làm ñích, lý phân Huyền. 

 

Lương Sĩ Hằng 
Montreal, 28-04-1980 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

THẦY GIẢNG CHO CỘNG ÐỒNG VIỆT NAM T ẠI WESTMINSTER 
 19/01/1991 

Bạn ñạo: ðêm ngủ thấy mình bay luôn luôn là tại làm sao? 

ðức Thầy: ðó là cái vía, cái vía nó ñược hơi nhẹ, nó chạy trong bản thể nó chớ không có ñi ra ngoài ñược. 
Còn ñi ra ngoài ñược là nhắm mắt là thấy ñi, về rõ ràng; mới phân tách ñược những chi tiết tạm bợ của thế 
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gian và hướng ñộ mình và giải tỏa cho người khác.  

Bạn ñạo: Thưa, khi thiền cao có phải ñể thức tỉnh con rắn thần ở xương sống không? 

ðức Thầy: Thức gì? 

Bạn ñạo: Khi thiền cao có phải ñể thức tỉnh con rắn thần ở xương sống không? 

ðức Thầy: À, thức tỉnh con rắn thần là nó bớt dục , nó bớt dục. Thiền mà cái Mạch ðốc nó xuất lên trung 
tim bộ ñầu rồi thì nó bớt dục tự nhiên, cái office nó ñóng cửa, không có nữa, không có cần thiết. Cho nên 
ông Thánh Gandhi hồi xưa ổng hướng về con ñường cách mạng mà không ñộng là cái tâm ổng, cái tâm từ 
bi, thì cái ðốc Mạch của ông ấy hướng thượng, ổng ngủ chung với ñàn bà không có gì hết, thấy không? Thì 
cái tâm thôi! Do cái tâm mình, tâm làm thì thân chịu. Chớ quý vị có tâm, tâm thương yêu cô ñó, rồi bây giờ 
tôi bệnh hoạn tôi phải chịu, có gì ñâu? Không có trách ai ñược! Tâm làm thì thân chịu.  

Bạn ñạo: Thưa ông Tám, khi mình ñau ñớn thì ñó là thân thể mình ñau hay là phần hồn mình ñau? Và khi 
mình chết ñi thì phần hồn mình ra sao? 

ðức Thầy: Phần hồn mình ñau, cái luật nhân quả là phần hồn ñau. Thì lấy gì chứng minh phần hồn ñau? 
Quý vị có người yêu mà người yêu ñiện thoại nói: “Bây giờ tôi không yêu anh nữa” - ðau lắm! “Trời ơi, tôi 
nghe ñiện thoại của cô ñó cổ nói, tôi ñau quá!”. Mà thể xác ñâu có ñau?! “ðau quá chừng, ngủ không 
ñược!”, ñó là phần hồn ñau. Rồi cái hậu quả của ăn uống hỗn tạp nó làm cho cơ thể bất ổn là vật chất nó vật 
mình, là do cái gì? Khi mà ñau rồi là cái tâm mình cũng ñau luôn! Nói: “ Bác sĩ nói tôi cancer rồi!”. Cái tâm 
bệnh rồi! B ị cái tâm bệnh rồi, tâm bệnh nặng quá rồi! Cả ngày chỉ nghĩ về chuyện cancer không là nó bệnh, 
càng ngày nó càng bệnh là chỗ ñó. Do tâm mình thôi! Cái tâm mình bệnh. Cho nên, người thế gian ñây là 
tâm bệnh nhiều, người nào cũng tâm bệnh. Xa quê hương, xa gia ñình ñều bị tâm bệnh hết! Mà thức tâm rồi 
thấy không có gì, mới giải tỏa ñược. Cho nên tu thiền có cơ hội thức tâm và trị tâm bệnh cho chính mình. 
Tâm bệnh là chánh pháp, xác thân là ô trược mà thôi!  

Bạn ñạo: Xin cảm ơn ông Tám. Thưa, tôi ñọc theo số thứ tự cái số câu hỏi mà chúng tôi nhận ñược. Thưa, 
vừa rồi ông Tám có trả lời cho một vị và bây giờ vị ñó hỏi tiếp thêm một câu nữa: ông Tám trả lời rằng nếu 
người có ñức và ñược ñiển quang của người khác thực tâm chiếu vào thì có thể hết bệnh. Có ñức là như thế 
nào? Có ñức tại sao lại bị bệnh? Và nếu người ấy không lo tu sửa mà nhờ tha lực thì vẫn khỏi bệnh hay 
sao? 

ðức Thầy: ðó là ñiện năng, ñiện năng của những người xung quanh có ñức là khêu dậy ñiện năng của bệnh 
nhân, nó thức tâm. Cho nên người bệnh mà nằm trên giường bệnh cũng có thể ñọc sách, nói về chân lý cho 
họ, mới khêu dạy cái tâm hồn của họ, cũng bớt bệnh. 

Bạn ñạo: Thưa ông Tám, tôi ñược một số bạn bè trong hội Vô Vi có nói ông Tám có xuất hồn về Việt Nam.à 
khi người xuất hồn thì hồn sẽ ñi ñâu và hiện tượng ra sao? Mộng du và xuất hồn có liên hệ gì với nhau 
không? Và có ai xuất hồn xuống cõi ðịa Ngục không hay là chỉ cần xem cảnh thanh mà thôi? 

ðức Thầy: Xuất hồn? anh nói câu ñầu lại coi. 

Bạn ñạo: Dạ, khi người xuất hồn thì hồn sẽ ñi ñâu và hiện tượng ra sao? 

ðức Thầy: Xuất hồn là tùy, như tôi cắt nghĩa hồi nãy là tùy cái duyên nghiệp của mình. Như bây giờ tôi 
muốn hướng về cái gì ñó thì nó chỉ ñi ñến ñó mà thôi; mà tôi hướng về vô cùng thì nó sẽ ñi chỗ sáng lạn, ổn 
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ñịnh; và một thời gian không có xuất hồn, chỉ ðịnh thôi, cái ñó là chánh.  

Bạn ñạo: Dạ, giữa mộng du và xuất hồn có liên hệ gì? 

ðức Thầy: Mộng du là thần kinh nó không ổn, mộng du là thần kinh nó không ổn. Ngay trong nhà tôi có 
một ñứa con của người bạn ở nhà tôi, ñêm nào nó cũng mộng du, tôi chỉ nó Soi Hồn nó hết. Soi Hồn-Pháp 
Luân-Thiền ðịnh là nó hết mộng du. Là khối thần kinh nó không ổn ñịnh, nó biến thể ra, nó thấy cảnh này, 
cảnh nọ, nó tưởng nó ñi chơi, nó ñứng dậy nó ôm gối nó ñi; mà bắt, chỉ nó Soi Hồn-Pháp Luân-Thiền ðịnh 
là nó hết bệnh mộng du.  

Bạn ñạo: Dạ, có ai xuất hồn xuống cõi ðịa Ngục không hay là chỉ cần xem cảnh thanh? 

ðức Thầy: Có chớ, có chớ! Nhiều người cần phải cho nó thấy cái cảnh ðịa Ngục về nó mới biết tu. Cái cơ 
hội cuối cùng, làm con người là cơ hội cuối cùng mà nó không thấy cái cảnh ñau khổ của ðịa Ngục là nó 
không có chịu tu. Có nhiều người phải thấy cảnh ðịa Ngục nó mới chịu tu, thấy cảnh ñau khổ nó mới chịu 
tu. Cũng như ông Thích Ca hồi ñó, ông Thái tử mà ông thấy người ta chết, khổ, ñem xác con người ñi tế 
thần, lúc ñó ông mới chịu tu. Xuống ðịa Ngục thì tôi thấy những cảnh ñau khổ, lo thức tâm tu sướng hơn.  

Bạn ñạo: Dạ, vấn ñề kinh tế không ổn ñịnh thì làm thế nào thiền ñược? 

ðức Thầy: Kinh tế không có gì không ổn ñịnh. Cho nên muốn biết kinh tế thì phải biết cái thế huyền kinh, 
cái thế ñứng của mình và cái ñầu óc, tâm trạng của mình có hướng thượng, hướng về thiện không, thì kinh 
mạch nó mới chảy ñiều hòa. Cái nhân duyên nó có, nói ñâu người ta giúp ñỡ ñó là kinh tế không có khó 
khăn. Mà phải biết cái thế huyền kinh, là cũng phải tu. Nhiều người kinh tế rất khó khăn, có thể vợ chồng 
uống bột DDT chết, nhưng mà xin cho tôi ñi, tôi chỉ cái pháp ñó, rồi từ từ kinh tế họ ổn ñịnh; ngày nay họ 
cũng có ñược sự hiện diện ở Hoa Kỳ.  

THƠ BẠN ðẠO 
 

Trời Và Ta 
 

Trong lòng Trời mà lại có ta 
Trong ta có Trời thật bao la 
Nhật Nguyệt quang chiếu soi tâm thức 
Toà án lương tâm luôn trong ta 
 
Âm Dương Thiện Ác cũng trong ta 
Luật Trời sắp ñặc xung quanh ta 
Thất trùng la võng trùm Hồn Vía 
Nhốt ta bằng nghiệp cõi ta bà 
 
Xác thân tứ ñại là cái khám 
Hồn Vía xuống trần ñã bị giam 
Thượng, Trung, Hạ giới bị ngăn cách 
Giải thoát Hồn Vía mở cửa Nam 
 
Trung tâm chân mày là cửa Nam 
Soi Hồn, Pháp Luân ta siêng làm 
Mở cửa Nam Thiên bằng niệm Phật 
Hồn Vía tương hội hết bị giam 

 
ðừng phạm luật Trời, luật thế gian 
Nếu không tâm thân sẽ khổ nàn 
Tự hại chính mình vào ngõ cụt 
Tâm thức mê mờ thần khí tan 
 
Ai ơi! giải nghiệp phải trì tâm 
Niệm Phật hành thiền pháp ñã tầm 
Trược trần nghiệp quả giải từng lớp 
Nhẹ bớt nghiệp tâm tiến âm thầm 
 
      Thuỷ Bùi   Missouri 12/30/2015 
 
 
 
 
 
 
 


